
Noticias    

Diário de Noticias 

- Ministra da Justiça usa dirigentes públicos para fins eleitorais 

- Líderes europeus acordam receber 40 mil refugiados mas sem quotas obrigatórias 

- Paulo Pereira de Almeida - Escândalos, confusões e palhaçadas com os espiões 
 

Jornal de Noticias 

- Sábado é o novo "dia decisivo" para a Grécia 

- Costa quer aumentar escalões do IRS e aliviar classe média 

- David Pontes - A humilhação dos autarcas 

- Felisbela Lopes - Crato sob pressão 

- José Manuel Silva - Mais uma médica de família a emigrar 

 

Público  

- Oficiais acusam Governo de acções avulsas que degradam capacidade das Forças Armadas 

- Receitas do IRS já sobem mas o ritmo continua aquém do esperado pelo Governo 

- Costa não fecha porta a aumento da idade da reforma 

- Francisco Teixeira da Mota - EUA: o racismo está em toda a parte 

- David Rodrigues - PISA: quinze anos depois 
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Ionline 

- IRS. Costa quer aliviar classe média, mas quem ganha mais vai pagar mais 

- Violência sobre mulheres e uso excessivo da força policial ensombram direitos humanos em 
Portugal 

 

Expresso 

- Eanes aos oficiais: uma democracia tem de ser mais do que uma forma de governo 

- Se não houver acordo no sábado – dois riscos para a Grécia e um global 

- Ferreira Leite: “Lagarde está em campanha eleitoral” 

- Marco António Costa vai ter de ir a Contas 

 

Diário Económico 

- Governo prepara devolução da sobretaxa de IRS 

- PSD relaciona suspeitas sobre o seu ‘vice’ às listas para deputados 

 - “Ninguém sozinho tem a solução para o futuro do País” 

 

Noticias ao Minuto 

- Grécia não entra em bancarrota caso não pague terça-feira 

- China defende continuação da Grécia na zona euro 

- "Há o caso Sócrates para se sobrepor" ao de Marco António Costa 

- Forças Armadas alertam portugueses para degradação militar 
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Observador 

- Oficiais das Forças Armadas alertam portugueses para degradação militar 

- Governo aprova novas leis orgânicas e regime remuneratório dos militares 

- Ministra da justiça pediu a dirigentes para avaliarem o programa socialista. PS quer 

“responsabilidade política” 

- Défice aumenta em 108,2 milhões. Culpa é dos juros e da reversão dos cortes salariais, 
dizem as Finanças 

 

RTP 

- Jantar de oficiais questiona alterações na condição militar 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

 

- Declaração Final do Encontro de Reflexão dos Oficiais das Forças Armadas! Lisboa, 25 de 

Junho de 2015 

 

- Instituto de Odivelas (IO) PRESENTE no Encontro de Oficiais – Para além das declarações à 

Comunicação Social em que os Oficiais, pelo voz do General Loureiro dos Santos, repudiaram 

firmemente a decisão de Encerramento do IO, reiterando todo o apoio àquele 
Estabelecimento Militar de Ensino, foi igualmente lida uma carta enviada por um conjunto de 

ex-alunas, a qual mereceu forte apoio bem expresso nos imensos aplausos verificados no final 

da respectiva leitura. Dessa carta aqui damos conta 
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As Nossas Forças Armadas 

( Nota : Todas as notícias deste capítulo são retiradas directamente das páginas oficiais da 

Marinha, Exército, Força Aérea e Estado-Maior-General das Forças Armadas ) 

Exército - MILITARES DO EXÉRCITO PORTUGUÊS DÃO FORMAÇÃO NA ALEMANHA  

Exército – Exército efetua patrulhamentos de prevenção de incêndios na Serra de Sintra 

Exército – Assinatura de protocolo entre o Regimento de Engenharia N.º 1 e a Câmara Municipal  

de Ferreira do Alentejo 

Exército - DEMONSTRAÇÃO CINOTÉCNICA DO GRUPO DE POLICIA DO EXÉRCITO 

Exército - O EXÉRCITO PORTUGUÊS ASSUME A PRESIDÊNCIA DA FINABEL 

Força Aérea - Exposição fotográfica "Génese da Aviação Militar" em Ovar 

Força Aérea - Mais de 100 ciclistas rolam na pista da Ota 

Outros Assuntos de Interesse 

- Taxas EURIBOR Actuais  

- Cartaz Cultural de Lisboa  

- Cartaz Cultural do Porto  

- Cartaz Cultural do Algarve  

- Cartaz Cultural de Coimbra  

- Cartaz Cultural do Alentejo  

- Cartaz Cultural dos Açores  

- Cartaz Cultural da Madeira      

- Jornais e Revistas de Portugal  

- Boletim do Contribuinte  

- Instituto de Meteorologia  

- Efemérides do Dia   

 

Visite-nos: 

Facebook  

Site: www.aofa.pt 
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